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Bredbånd og mobildækning i hele landet 

Den digitale infrastruktur i Danmark er blandt de absolut bedste i verden. Gennem 
mange år har teleselskaber udbygget infrastrukturen i Danmark, og der er en høj 
tilgængelighed af både bredbånd og mobildækning. Der er dog stadig områder i 

Danmark, som ikke på markedsvilkår forsynes med tjenester, der møder forbrugernes 
behov og efterspørgsel. Der er derfor grund til at finde modeller for, hvordan vi i 

samarbejde mellem offentlige og private aktører kan være med til at sikre, at den 
digitale infrastruktur kommer ud i alle dele af landet.  

Samtidig viser de seneste økonomiske nøgletal for telebranchen, at omsætningen, 

beskæftigelsen og investeringerne i telebranchen er faldende. Der bør derfor også fra 
politisk side sættes fokus på, hvad der skal til for at stimulere investeringerne i den 
danske telebranche til gavn for de mange andre brancher og sektorer – offentlige som 

private – der er afhængige af en velfungerende digital infrastruktur. For at øge vækst 
og investeringer er der grundlæggende behov for stabile og forudsigelige regulatoriske 

rammer på telemarkedet, så selskaberne kender betingelserne og forudsætningerne 
på det marked, de skal operere i. Den røde tråd i reguleringen bør være at sikre, at 
der er incitamenter til at investere i infrastruktur og til at være til stede og konkurrere 

på det danske telemarked. Målet er at sikre et telemarked præget af investeringer, 
velfungerende konkurrence og vækst. 

Teleindustrien er i dialog med både ministerier, regioner og kommuner for at finde 

veje til at sikre bredbånd og mobildækning til hele landet. Ved at samarbejde 
konstruktivt når vi længere. Vi er i telebranchen parate til at løfte vores del af 
ansvaret. 

Bekæmpelse af piratkopiering – og udvikling af nye lovlige tjenester 
Skal forbrugerne væk fra de ulovlige tjenester – så kræver det, at der findes lovlige 
og gode alternativer, hvor brugerne kan finde det indhold, de søger. Når en dommer 

pålægger et teleselskab at blokere adgangen til en hjemmeside med ulovligt indhold 
følger hele branchen med og blokerer for adgangen. For at sikre, at brugerne ikke blot 

møder en blokering – så bruger vi anledningen til at henvise brugerne til 



www.sharewithcare.dk – hvor man kan finde links til lovlige tjenester og lovlige 
alternativer. 

Fra Teleindustriens side støtter vi indsatsen mod pirateri. Men det giver kun mening, 

hvis vi giver forbrugerne et lovligt alternativ. Også her bidrager teleselskaberne med 
udvikling og udbud af tjenester og platforme. 

På Teleindustriens hjemmeside har vi overblik over, hvor mange blokeringer af 

ulovlige sider, der er truffet afgørelse om ved de danske domstole. Se listen her: 
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2013/01/oversigt-over-blokeringer-17-
september-2015.pdf  

Gang i telemedicin 

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udbrede de første telemedicinske 
løsninger på landsplan. Borgere med KOL skal have bedre mulighed for selv at holde 

øje med deres sygdom hjemmefra ved hjælp af telemedicinsk udstyr. Og borgere med 
epilepsi, prostatakræft og borgere i kemobehandling skal via digitale spørgeskemaer 
løbende indsende oplysninger om deres helbred. Dermed kan sundhedspersonalet 

bedre vurdere, hvem der har behov for hurtigt at komme ind til tjek på sygehuset. 

Teleindustrien bakker op om indsatsen for at fremme brugen af telemedicin. Studier 
viser, at det skaber stor værdi for patienterne. Og der gemmer sig også et stort 

økonomisk potentiale – når først vi for alvor lærer at høste gevinsterne ved brug af ny 
teknologi. 

Læs mere her: http://www.teleindu.dk/danmark-i-international-topliga-pa-

telemedicinomradet/  

Ny vejlov, gravninger og samgravning 
Den nye vejlov er trådt i kraft 1. juli 2015. Men der er ikke endnu lavet den 
bekendtgørelse, der skal danne grundlag for kommunernes administration af loven. 

Alle ledningsejerne, herunder telebranchen, står derfor over for 98 mulige 
udlægninger af loven. Det er en stor udfordring. TI har derfor sammen med Dansk 

Energi og Dansk Ledningsejer Forum skrevet til transportministeren for at få en 
bekendtgørelse klar så hurtigt som muligt.  

Det er en prioritet for TI at arbejde for at lette de administrative og økonomiske 

byrder i forbindelse med gravearbejde. Så kan vi nemlig nå længere for de samme 
penge. Det arbejder vi med i TIs gravegruppe (RoW). 

Det er også her vi drøfter rammerne for samgravning mellem teleselskaber. 
Telebranchen har i mange år koordineret samgravninger. TI har en database, hvor 

teleselskaberne kan sendes en forespørgsel ud om et muligt samarbejde i et 
geografisk område. Det vurderes, at det hvert år giver mulighed for 500 

samgravninger. Vi er i TI åbne for at andre graveaktører kan deltage i dette 
samarbejde – herunder også kommuner, som ønsker at fremme samgravning.  
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Læs mere her http://www.teleindu.dk/ny-vejlov-ny-lov-om-graveadgang-m-m-og-
samgravninger/  
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